Reglement voor de Raad van Bestuur
Dit reglement is, met inachtneming van de in de Zorgbrede Governancecode d.d. 1 januari
2010 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate
verantwoording, door de Raad van Bestuur van Stichting CuraMare welke stichting
rechtspersoon-bestuurder is van Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting
Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee en Stichting Ondersteunende diensten CuraMare
(hierna tezamen met Stichting CuraMare te noemen de stichtingen) goedgekeurd en
vastgesteld op 23 mei 2013 en treedt in werking op 23 mei 2013.
Artikel 1

Status en inhoud van de regels

1.1

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 14 (Stichting CuraMare), artikel 13
(Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee, Stichting Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis en Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare) van de statuten van de
stichtingen en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van
Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de
stichtingen.

1.2

Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichtingen,
zullen deze prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar
strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren.
Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de
geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal de
ongeldige bepalingen onverwijld vervangen door geldige bepalingen waarvan het
effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van
de ongeldige bepalingen.

1.3

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel
uitmaken van dit reglement:
Profielen leden Raad van Bestuur.

Artikel 2

Taak van het bestuur

2.1

De leden van de Raad van Bestuur zijn collectief (eind)verantwoordelijk voor het
bestuur van de stichtingen, de algemene gang van zaken binnen de
(zorg)organisaties, de realisatie van de doelstellingen van de (zorg)organisaties, de
kwaliteit en veiligheid van de door de organisaties verleende zorg, de strategie en het
beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten, het beheersen van de risico’s
verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisaties en voor de financiering van de
zorgorganisaties, het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor
zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is,
zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving
wordt gewaarborgd alsmede de gang van zaken binnen de met de zorgorganisaties
verbonden rechtspersonen. Daartoe zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de
financiële informatie uit rechtspersonen die met de stichtingen zijn verbonden,
rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet
wordt aangetast. De Raad van Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de
interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht

2.2

De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de werkzaamheden,
welke werkverdeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de Raad van
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Toezicht. De aandachtsgebieden van de leden van de Raad van Bestuur zijn
vastgelegd in de profielen Raad van Bestuur.
2.3

Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd zich door andere leden van de Raad
van Bestuur, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en
onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn
collectieve verantwoordelijkheid voor de Raad van Bestuur van de stichtingen. Hij
dient overleg te plegen met de andere leden van de Raad van Bestuur, indien de
invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die
andere leden van de Raad van Bestuur, dan wel het belang van het onderwerp
overleg met zijn mede leden van de Raad van Bestuur vereist.

2.4

De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de
(zorg)organisaties, rekening houdend met het feit dat een zorgorganisatie een
onderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is en de
overige stakeholders zoals patiënten c.q. cliënten en personeel en weegt daartoe de
in aanmerking komende belangen van de bij de (zorg)organisatie betrokken
belanghebbende af. De Raad van Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende
belangen van de bij de (zorg)organisaties betrokkenen af. De Raad van Bestuur is
zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

2.5

Tot de taak van de Raad van Bestuur wordt onder meer gerekend:
a) de realisatie van de doelstellingen van de (zorg)organisaties;
b) het bepalen van de strategie en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de
doelstellingen;
c) de kwaliteit van de door de organisatie verleende zorg alsmede de algemene
gang van zaken binnen de zorgorganisaties;
d) het faciliteren van de identiteitsraden bij de vervulling van hun taak en te
bevorderen al hetgeen nodig is om invulling te geven aan de identiteit van de
stichtingen en de verschillende locaties;
e) de inventarisatie en het management van de risico’s verbonden aan de
activiteiten van de (zorg)organisaties;
f) het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen
waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
g) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
h) de naleving van de wet -en regelgeving;
i) het naleven en handhaven van de governance structuur van de stichtingen;
j) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag, van de governance
structuur van de stichtingen alsmede de overige informatie waarvan de Zorgbrede
Governancecode dat vereist;
k) het opmaken van de jaarrekeningen alsmede het opstellen van jaarplannen en
jaarlijkse begrotingen van de stichtingen;
l) het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de stichtingen;
m) het opstellen van een volledig, kwalitatief jaarverslag;
n) het zorgen voor een procedure voor het melden van een vermoeden van
onregelmatigheid of missstand, de zogeheten klokkenluidersregeling.

2.6

Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de
stichting in ieder geval:
a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting;
b) een gedragscode die in ieder geval op de website van de stichting wordt
geplaatst;
c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de
opstelling daarvan te volgen procedures;
d) een systeem van monitoring en rapportering.
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2.7

Om de twee jaar wordt door de Raad van Bestuur een beleidsplan voor de stichtingen
over een periode van de komende drie jaar geformuleerd. Voorts worden ieder jaar
jaarplannen mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar geformuleerd.
Beide plannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de Raad van Toezicht van
de stichtingen.

2.8

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat ook alle aan de zorgorganisatie
verbonden vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau (in ieder
geval op het niveau van maatschappen en medische staven) verantwoording
afleggen over de wijze van hun handelen en behandelen.

2.9

De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn
functioneren en werkzaamheden van de (zorg)organisaties toe. Het jaarverslag bevat
in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft, waaronder informatie over de
hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van
Bestuur, de informatie waarvan de Zorgbrede Governancecode vermelding in het
jaarverslag vereist alsmede indien noodzakelijk een bestuursverklaring. In het
jaarverslag rapporteert de Raad van Bestuur voorts over de gevoeligheid van de
resultaten van de stichtingen ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen.
De Raad van Bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en
controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing
hiervan. De Raad van Bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van
deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn
aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander
met de auditcommissie en Raad van Toezicht is besproken.

Artikel 3

Samenstelling en onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur

3.1

De Raad van Bestuur bestaat uit een zodanig aantal leden als vastgesteld
overeenkomstig de statuten van de stichting.

3.2

Een lid van de medische staf van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis neemt deel aan
de vergaderingen van de Raad van Bestuur en draagt de titel medisch lid Raad van
Bestuur. Het medisch lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd, geschorst en
ontslagen door de Raad van Toezicht. De taken en bevoegdheden van het medisch
lid van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een volmacht waarvan opgave
wordt gedaan in het handelsregister.
Dit lid kan niet worden gewijzigd dan na instemming van het bestuur van de Medische
Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

3.3

De Raad van Bestuur heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren
van de Raad van Bestuur als geheel.

3.4

Een lid van de Raad van Bestuur zal:
a) niet in concurrentie treden met de stichtingen;
b) geen (substantiële) schenkingen van de stichtingen of van derden die een
zakelijke relatie met (één van) de stichtingen onderhouden voor zichzelf, voor zijn
echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloedof aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
c) ten laste van de stichtingen derden geen ongerechtvaardigde voordelen
verschaffen;
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d) geen zakelijke kansen die aan de stichtingen toekomen voor zichzelf, voor zijn
echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloedof aanverwant in de tweede graad benutten.
Artikel 4

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting

4.1

De voorzitter van het de Raad van Bestuur, respectievelijk zijn plaatsvervanger bij zijn
ontstentenis, belet dan wel afwezigheid, wordt benoemd respectievelijk aangewezen
door de Raad van Toezicht.

4.2

Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook
gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
• het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur;
• het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
• het zorg dragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies,
beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en
verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het toezicht op
de uitvoering van genomen besluiten;
• het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede
toezending van deze stukken aan de Raad van Toezicht;
• het voorzitten van vergaderingen van de Raad van Bestuur;
• het zorg dragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van
de Raad van Bestuur als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
• het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de
stichtingen, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van
Toezicht;
• het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de Raad van
Toezicht en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig
informeren van de andere leden van de Raad van Bestuur omtrent de uitkomsten
daarvan;
• de communicatie van de (zorg)organisaties naar overheden, pers en andere
relevante belanghebbenden buiten de (zorg)organisaties;
• het zorg dragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van
Toezicht als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar
behoren uitoefenen van hun taak;
• het zorg dragen voor de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van
Bestuur in totaliteit.

Artikel 5

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

5.1

Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op de wijze als voorzien in de
statuten.

5.2

Bij het ontstaan van een vacature doet de benoemings- en remuneratiecommissie
een voorstel voor een specifiek profiel voor een kandidaat lid van de Raad van
Bestuur, rekening houdend met de vigerende samenstelling van de Raad van
Bestuur. Dit voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
Het (aangepaste) profiel wordt verstrekt aan de Raad van Bestuur, de Medische
Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de Ondernemingsraad, de
(centrale) cliëntenra(a)d(en) en de identiteitsraden.

5.3

Een vacature in de Raad van Bestuur wordt intern openbaar gemaakt zodat de
zittende leden van de Raad van Bestuur, de Medische Stafvereniging Het Van Weel-
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Bethesda Ziekenhuis, de Ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenra(a)d(en) en de
identiteitsraden in de gelegenheid zijn de Raad van Toezicht op kandidaten te
attenderen.
5.4

De werving van kandidaten geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan
wel door gebruik te maken van bemiddelingsbureaus. Kandidaten dienen schriftelijk
te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen
uitzondering gemaakt. Ook kandidaten waarop de Raad van Toezicht is geattendeerd
door zittende leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dan wel de in
artikel 5.3 genoemde adviesorganen en die zijn benaderd door de voorzitter van de
benoemings- en remuneratiecommissie, dienen schriftelijk te reageren onder
overlegging van hun motivatie en hun CV.

5.5

De benoemings- en remuneratiecommissie heeft tot taak de kandidaten te selecteren
aan de hand van het vastgestelde profiel. De benoemings- en remuneratiecommissie
draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten
kennismakingsgesprekken hebben met de overige leden van de Raad van Bestuur,
het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de
Ondernemingsraad, de (centrale) cliëntenra(a)d(en) en de voorzitters van de
identiteitsraden. Na deze kennismakingsgesprekken doet de benoemings- en
remuneratiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de Raad van Toezicht.

5.6

De Raad van Toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt de
overige leden van de Raad van Bestuur, het bestuur van de Medische Stafvereniging
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, de Ondernemingsraad, de (centrale)
cliëntenra(a)d(en) en de identiteitsraden in de gelegenheid hierover advies uit te
brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

5.7

De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de Raad van
Bestuur en/of het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis en/of de Ondernemingsraad en/of de (centrale) cliëntenra(a)d(en) en/of
de identiteitsraden een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de
voorzitter van de Raad van Toezicht met de voorzitters van de (advies)organen die
een negatief advies hebben uitgebracht over de beweegredenen voor het negatieve
advies en doet de Raad van Toezicht een voorstel voor het alsdan te nemen besluit.
Het genomen besluit wordt gemotiveerd meegedeeld aan de zittende leden van de
Raad van Bestuur en voornoemde adviesorganen.

5.8

Indien het een vacature voor een lid van de Raad van Bestuur betreft die
aanspreekpunt is voor de identiteitsraad van het ziekenhuis behoeft de Raad van
Toezicht alvorens het voorgenomen besluit tot benoeming ter advisering voor te
leggen conform het bepaalde in artikel 5.6, voorafgaande instemming van de
identiteitsraad van het ziekenhuis voor het voorgenomen besluit.
Het bepaalde in de artikelen 5.6 en 5.7 is op de benoeming van dit lid van de Raad
van Bestuur van overeenkomstige toepassing.
Dit lid kan niet worden gewijzigd dan na instemming van de identiteitsraad van het
ziekenhuis.

5.9

Indien het een vacature voor het medisch lid van de Raad van Bestuur betreft, zal de
Raad van Toezicht binnen een termijn van drie maanden na het ontstaan van de
vacature overgaan tot invulling van de vacature.
De Raad van Bestuur zal aan de benoemings- en remuneratiecommissie van de
Raad van Toezicht een voordracht doen voor een kandidaat medisch lid van de Raad
van Bestuur na zwaarwegend advies van het bestuur van de Medische
Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De benoemings- en
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remuneratiecommissie draagt er zorg voor dat de kandidaat een
kennismakingsgesprek heeft met de Ondernemingsraad, de (centrale)
cliëntenra(a)d(en) en de voorzitters van de identiteitsraden.
Het bepaalde in de artikelen 5.6 en 5.7 is op de benoeming van het medisch lid Raad
van Bestuur van overeenkomstige toepassing.
5.10

Indien binnen de in artikel 5.9 gestelde termijn de vacature niet kan worden ingevuld
dan wel binnen de medische staf geen geschikte kandidaat beschikbaar is, zal de
Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur en het bestuur van de Medische
Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis overleg voeren over de te volgen
procedure waarna het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van WeelBethesda Ziekenhuis in de gelegenheid wordt gesteld over het voorgenomen besluit
aangaande de te volgen procedure verzwaard advies uit te brengen.

5.11

Bestuursfuncties bij rechtspersonen waarmee (één van) de stichtingen is/zijn
verbonden zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als lid van de Raad van
Bestuur en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.

5.12

Het zich kandidaat stellen door leden van de Raad van Bestuur voor raden van
toezicht, commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de stichtingen behorende
rechtspersonen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de
Raad van Toezicht. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van de
stichtingen en dienen voorts al dan niet in samenhang met andere betaalde of
onbetaalde nevenfuncties, geen meer dan minimale werkbelasting op te leveren of
anderszins strijdig te zijn met de belangen van de zorgorganisaties.

5.13

Leden van de Raad van Bestuur geven de Raad van Toezicht op eerste verzoek
inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties.

5.14

Leden van de Raad van Bestuur zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende
functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen
of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.

5.15

Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van de stichtingen is gedurende een
periode van drie jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar
tot lid van de Raad van Bestuur.

6

Waarneming en bereikbaarheid

6.1

De leden van de Raad van Bestuur maken afspraken over het waarnemen van
elkanders taken bij afwezigheid.

6.2

Wanneer één van de leden van de Raad van Bestuur voor langere tijd afwezig is treft
de Raad van Bestuur in overleg met de (voorzitter van de) Raad van Toezicht
maatregelen met het oog op de continuïteit van de verantwoordelijkheid van de Raad
van Bestuur en de uitvoering van de bestuurstaken.

6.3

De Raad van Bestuur draagt er in onderling overleg zorg voor, dat steeds één van de
leden binnen en buiten kantooruren bereikbaar is.
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7

Verantwoording

7.1

Ieder lid van de Raad van Bestuur waaronder tevens wordt verstaan het medisch lid
van de Raad van Bestuur is voor de vervulling van zijn taken verantwoording
verschuldigd aan de overige leden van de Raad van Bestuur en is deswege
gehouden regelmatig te rapporteren aan de Raad van Bestuur, op een zodanige
wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks
mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur jegens de
Raad van Toezicht en overige belanghebbenden. De leden van de Raad van Bestuur
zijn tezamen en afzonderlijk verantwoordelijk voor het besturen van de stichtingen en
de met de stichtingen verbonden zorgorganisaties zoals nader uitgewerkt in artikel
2.1

7.2

Het afleggen van verantwoording geschiedt niet via individuele contacten doch in
vergaderingen van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd,
voorbereid en opgezet overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht.

7.3

De eindverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur geldt onverminderd de
individuele verantwoordelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur ter zake van
de hen toegewezen taken en aandachtsgebieden.

Artikel 8

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld binnen het
bezoldigingsbeleid van de stichtingen zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht. De
hoogte van de bezoldiging van ieder lid van de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld
door de Raad van Toezicht dan wel het orgaan dat daartoe in de statuten is aangewezen.
Artikel 9

Vergaderingen van de Raad van Bestuur (agenda, telefonisch vergaderen,
deelname, notulen)

9.1

De Raad van Bestuur vergadert zo mogelijk ten minste een maal per week en voorts
zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in
de regel worden gehouden ten kantore van de stichting, maar mogen ook elders
plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing
plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.

9.2

De vergadering wordt geleid door de voorzitter.

9.3

De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. De leden van de
Raad van Bestuur hebben de bevoegdheid om de vergadering wegens dringende
redenen onmiddellijk bijeen te roepen.

9.4

De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van de
Raad van Bestuur kan agendapunten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter
behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is
opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda
opgenomen.

9.5

In het kader van de fiscale eenheid toetst de Raad van Bestuur éénmaal per jaar de
ontwikkeling van de vermogenspositie van de stichtingen. Indien in enig jaar sprake is
van een drastische verslechtering van de vermogenspositie van (één van) de
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stichtingen zal voortzetting van de fiscale eenheid ter discussie worden gesteld en zal
de Raad van Bestuur hieromtrent een besluit nemen. Dit besluit behoeft goedkeuring
van de Raad van Toezicht.
9.6

De vertrouwelijke verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten,
gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven.

9.7

Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde
verslagen strekken tot bewijzen van het verhandelde. Na de vaststelling van het
verslag worden de ondernemingsraad, het stafbestuur, de cliëntenraad en het
management schriftelijk op de hoogte gesteld van de voor hen relevante besluiten,
zulks ter beoordeling van de voorzitter.

9.8

Leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van
Bestuur bij te wonen. Indien een lid is verhinderd en voor zover het verslag toelichting
behoeft, zal de voorzitter van de vergadering het betreffende lid inlichten over de in
de vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.

Artikel 10

Besluiten van de Raad van Bestuur

10.1

Besluiten worden door de Raad van Bestuur bij consensus genomen met de
instemming van het medisch lid. Indien de leden van de Raad van Bestuur van mening
blijven verschillen en/of de instemming van het medisch lid ontbreekt, brengen deze dit
ter vergadering naar voren. Indien zij bij hun standpunt blijven, dienen zij zich
uitdrukkelijk tegen te verklaren. De voorzitter ziet erop toe dat de standpunten met de
motivering in het verslag worden opgenomen.

10.2

Belangrijke beleidsbeslissingen over aangelegenheden die tot het aandachtsgebied
van één van de leden van de Raad van Bestuur behoren, kunnen alleen worden
genomen als het betreffende lid aan de vergadering deelneemt, tenzij de voorzitter
oordeelt dat het aanhouden van de beslissing de belangen van de organisatie zou
schaden.

10.3

Indien een besluit wegens het ontbreken van overeenstemming en/of instemming niet
genomen kan worden, dan komt het onderwerp op de agenda van de eerstvolgende
vergadering, tenzij de voorzitter de besluitvorming ingevolge zijn bevoegdheid voor
twee weken opschort. De voorzitter zal tijdens deze twee weken, met betrekking tot het
ontbreken van de nodige overeenstemming en/of instemming, besluiten om overleg te
voeren met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Na afloop van de
opschortingsperiode neemt de voorzitter na overleg met de voorzitter van de Raad van
Toezicht een besluit en informeert hierover zijn collega en het medisch lid.

10.4

De leden van de Raad van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
genomen besluiten voor zover deze onder zijn aandachtsgebied vallen of daartoe
gerekend kunnen worden. In de vergadering informeren de leden van de Raad van
Bestuur elkaar over de uitvoering van de genomen beslissing. Door middel van deze
verslaglegging leggen de leden van de Raad van Bestuur verantwoording af.

10.5

De leden van de Raad van Bestuur hebben het recht de beleidsuitvoering van de
collega in de vergaderingen aan de orde te stellen. Hierbij zullen zij niet uitvoerend
optreden in het functioneren van de organisatie-eenheden die onder het
aandachtsgebied van de collega valt, zonder zijn instemming.
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Artikel 11

Tegenstrijdig belang

11.1

De Raad van Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen
functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel
belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Bestuur en de stichtingen
wordt vermeden.

11.2

Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de
besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig
belang heeft met (één van) de stichtingen als bedoeld in artikel 11.3. Een dergelijke
transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten
minste in de branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de Raad
van Toezicht.

11.3

Een tegenstrijdig belang (“tegenstrijdig belang”) ten aanzien van een lid van de Raad
van Bestuur bestaat in ieder geval indien:
a)
één van de stichtingen dan wel alle stichtingen voornemens is/zijn een
transactie aan te gaan met een rechtspersoon dan wel personenvennootschap
waarin het lid van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel
belang houdt;
b)
één van de stichtingen dan wel alle stichtingen voornemens is/zijn een
transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van de Raad van
Bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot,
geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of
aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de Raad van Bestuur;
c)
één van de stichtingen dan wel alle stichtingen voornemens is/zijn een
transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de Raad van
Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
d)
de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig
belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11.4

Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang
aangaande een lid van de Raad van Bestuur terstond aan de voorzitter van de Raad
van Toezicht en de overige leden van de Raad van Bestuur. Elk lid van de Raad van
Bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle
relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en de overige leden
van de Raad van Bestuur, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij
een familierechtelijke verhouding heeft zijn/ haar echtgenoot, geregistreerde partner
of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede
graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.3 sub d) zal de voorzitter
van de Raad van Toezicht bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang
een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.2 geldt.

11.5

In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 11.2 en 11.4 zal het medisch lid Raad van
Bestuur ten aanzien van een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig
belang heeft met (één van) de stichtingen als bedoeld in artikel 11.3 hiervan melding
doen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en niet deelnemen aan de discussie
en besluitvorming over een dergelijk onderwerp of transactie. De overige leden van
de Raad van Bestuur zullen alsdan een besluit nemen over een dergelijk onderwerp
of transactie.
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Artikel 12

Informatie, relatie met de Raad van Toezicht

12.1

De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig en (zo mogelijk
schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de stichtingen
die de Raad van Toezicht nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van
zijn taak.

12.2

De Raad van Bestuur zal de Raad van Toezicht eenmaal per jaar een verslag doen
toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en
waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële
aangelegenheden, marktpositie, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een
brief van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de raad een uitleg geeft aan,
en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn
beleid.

12.3

Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht
jaarlijks voorzien van de begrotingen voor het komende jaar, een recente versie van
de lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene
en financiële risico’s, de beheers- en controlesystemen van de stichtingen en de
naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten zullen tijdig
worden verstrekt opdat de Raad van Toezicht uiterlijk in december van het lopende
jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

Artikel 13

Relatie met de adviesorganen

Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van
Toezicht als een advies en/of instemming van de Ondernemingsraad en/of (centrale)
cliëntenraad en/of Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en/of de
identiteitsraden behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht
worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn
verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies en/of instemming van
voornoemde adviesorganen.
Indien de adviezen van voornoemde adviesorganen aanleiding geven tot wijziging van het
voorgenomen besluit dan wel de instemming niet wordt verkregen, wordt het (aangepaste)
voorstel opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
Artikel 14

Geheimhouding

Elk bestuurslid is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het
kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie
betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuursleden en oud-bestuursleden zullen
vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht brengen
of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen,
tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze
informatie al bij het publiek bekend is.
Artikel 15
15.1

Incidentele buitenwerkstelling, wijziging

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2, kan de Raad van Bestuur bij besluit
incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk
besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.
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15.2

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de Raad van Bestuur dit reglement bij
besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Over een
voorgenomen wijziging wordt het advies van de Ondernemingsraad, de (centrale)
cliëntenraad, het bestuur van de Medische Stafvereniging Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis en identiteitsraden ingewonnen. Van een dergelijk besluit wordt melding
gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.
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